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ABSTRACT 

 

Various studies demonstrated that Kaempferia parviflora extract (KPE) and its 

flavonoids have positive effects on the nitric oxide (NO) signaling pathway in 

vasculature, hence resulting in the vasorelaxation.  This effect was found to be similar 

to that of sildenafil citrate, the phosphodiesterase type 5 (PDE-5) inhibitor.  Since 

recent pre-clinical studies in swine have demonstrated that a supratherapeutic 

concentration of sildenafil citrate decreased defibrillation efficacy and facilitated 

cardiac arrhythmia, we decided to investigate the effects of KPE on these parameters 

in the swine hearts.  Additionally, it is well known that NO signaling pathway 

modulates intracellular Ca2+ regulation in cardiac myocardium resulting in the 

reduction of contractility.  Therefore, we also investigated the effect of KPE on NO 
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signaling pathway in the heart via the measurement of cardiac cGMP level as well as 

cardiac function and the regulation of intracellular Ca2+ transient level in ventricular 

myocytes.  The four-study series were performed: 1) the cardiac electrophysiology;   

2) the molecular study; 3) the cardiac function study, and 4) the measurement of Ca2+ 

transient level.  These studies were performed in the presence and absence of KPE in 

swine for the first study and in rats for the latter studies.  It was found that KPE 

decreased defibrillation efficacy as well as increased the vulnerability to arrhythmia in 

swine hearts.  Moreover, KPE increased cGMP level as well as decreased cardiac 

function and Ca2+ transient level in rat hearts, similar to that of sildenafil citrate, the 

positive control.  In conclusion, KPE has positive effect on NO signaling in the heart, 

resulting in decreased defibrillation efficacy and increased cGMP level, similar to that 

of sildenafil citrate.  This effect was found to influence the physiology of normal heart 

via the attenuation of cardiac function as well as the reduction of Ca2+ transient level 

in cardiomyocytes. 
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บทคัดยอ 

 

จากงานวิจัยท่ีผานมาพบวาสารสกัดกระชายดํา (Kaempferia parviflora) และสาร          

ฟลาโวนอยดท่ีไดจากกระชายดํามีผลทางบวกตอ nitric oxide (NO) signaling pathway ในเสนเลือด

ซ่ึงทําใหเกิดการคลายตัวของเสนเลือด  ผลท่ีเกิดข้ึนดังกลาวมีความเหมือนกับท่ีพบในซิลเดนาฟล  

ซิเตรทซ่ึงเปน phosphodiesterase type 5 (PDE-5) inhibitor  จากการศึกษาในทางพรีคลินิคโดยใช

สุกรเปนสัตวทดลองพบวาซิลเดนาฟลซิเตรทท่ีความเขมขนสูงกวาท่ีใชในทางการแพทยทําให

ประสิทธิภาพของการทําดีฟบริลเลชั่นลดลงและเพ่ิมโอกาสในการเกิดภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะอีก

ดวย  ดังนั้นเราจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลของสารสกัดกระชายดําตอพารามิเตอรเหลานี้ในหัวใจ

สุกร  นอกจากนี้ยังเปนท่ีทราบกันดีวา NO signaling pathway สามารถควบคุมระดับของแคลเซียม

ในเซลลของกลามเนื้อหัวใจซ่ึงสงผลใหเกิดการหดตัวท่ีลดลง  ดังนั้นเราจึงมุงเนนท่ีจะศึกษาผลของ
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สารสกัดกระชายดําตอ NO signaling pathway ในหัวใจดวยโดยผานการวัดปริมาณของ cGMP 

รวมกับการศึกษาการทํางานของหัวใจและระดับความเขมขนของแคลเซียมในเซลลกลามเนื้อหัวใจ  

การวิจัยถูกแบงออกเปนส่ีการศึกษา ไดแก 1) การศึกษาสรีรวิทยาทางไฟฟาของหัวใจ 2) การศึกษา

ระดับโมเลกุล 3) การศึกษาการทํางานของหัวใจ และ 4) การวัดความเขมขนของแคลเซียมในเซลล  

การศึกษาเหลานี้จะทดสอบท้ังในภาวะที่มีและไมมีการใหสารสกัดกระชายดําในสุกรสําหรับ

การศึกษาแรก และทดสอบในหนูสําหรับการศึกษาท่ีเหลือ  จากผลการทดลองพบวาสารสกัด

กระชายดําสามารถลดประสิทธิภาพของการทําดีฟบริลเลช่ันและเพ่ิมความเส่ียงในการเกิดภาวะ   

หัวใจเตนผิดจังหวะในหัวใจสุกรได  นอกจากนี้สารสกัดกระชายดํายังเพิ่มระดับของ cGMP, ลดการ

ทํางานของหัวใจและลดระดับของแคลเซียมในหัวใจหนู  ผลดังกลาวมีความเหมือนกับเม่ือไดรับ 

ซิลเดนาฟลซิเตรท  โดยสรุป สารสกัดกระชายดํามีผลทางบวกตอ NO signaling pathway ในหัวใจ 

ทําใหประสิทธิภาพของการทําดีฟบริลเลชั่นลดลงและเพ่ิมปริมาณของ cGMP ในหัวใจเหมือนกับท่ี

พบในผลของซิลเดนาฟลซิเตรท  ผลท่ีพบนี้จะไปมีผลตอสรีรวิทยาของหัวใจในสภาวะปกติโดยจะ

ไปลดการทํางานของหัวใจรวมกับการลดเขมขนของแคลเซียมภายในเซลลกลามเนื้อหัวใจ 


